
DE STICHTING

De stichting heeft ten doel het bemiddelen inzake aangelegenheden van de rechten van de 
mens in ruimste zin des woords.De stichting draagt de naam: Intermediaire Stichting van de 
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.(De stichting kan zich in het 
maatschappelijke verkeer ook bedienen van de naam:Intermediary Foundation of the 
Universal Declaration of Human Rights).Het bestuur van de stichting bestaat uit een 
voorzitter,een secretaris en een penningmeester.(deze functies zijn in één persoon verenigd,te 
weten J.P. van den Wittenboer.Door het bestuur van de stichting kan een (extra) huishoudelijk 
reglement worden vastgesteld.De stichting is werkzaam in het algemeen belang en de 
bestuursfunctie van J.P. van den Wittenboer binnen de stichting is onbezoldigd.J.P. van den 
Wittenboer bezit tevens een eenmanszaak met de handelsnaam Audio-Rarities.Het 
hoofdkantoor (tevens enige vestiging) van Audio-Rarities is op hetzelfde adres  -Kastanje 28, 
5731NK  Mierlo-  gevestigd als de stichting en hanteert ook hetzelfde postbusnummer,Audio-
Rarities is ingeschreven in het handelsregister onder inschrijfnummer 17090220, en de 
stichting onder nummer 41092925.De stichting is (tevens)  werkzaam voor Audio-Rarities.De 
onderneming is een non-profitondernening geworden omdat bij notariële akte de eventuele 
winsten van de eenmanszaak geheel ten goede zullen komen aan de stichting.Noch uit de 
eenmanszaak,noch uit de stichting geniet J.P. van den Wittenboer een inkomen.(in het 
algemeen gelden andere regels bij eenmanszaken),door de notariële akte,geniet echter de 
notariële akte voorrang op de algemene regel voor eenmanszaken.De –belangrijke- 
maatschappelijke doelstelling van Audio-Rarities is het in stand houden van de les van 
gisteren als een getuigenis,als een les voor de toekomst.Door Audio-Rarities wordt 
deelgenomen aan het maatschappelijke verkeer en het streven van Audio-Rarities is 
duurzaam.De stichting heeft “twee” anti-discriminatie ( holocaust educatie) producten in 
eigenbeheer.Te weten “Hitler’s Inferno” en  “40 Maanden Oraniënburg”.Deze producten 
hebben een registratie en een registratienummer bij de belastingdienst.Met CDbaby, Portland 
OR,USA, is de stichting  in 2008 een contract aangegaan voor de distributie van CD’s en Mp3 
“Hitler’s Inferno”,CDbaby is wereldleider (samen met Haar partners Disc Makers en 
SuperD). De internetsite van de stichting is: http://ifudofhumanrights.webs.com
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